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 Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte den 11 mars 2014 

 

Närvarande medlemmar: 

Douglas Gustafsson  Kassör 

Lars Nilsson 
Bengt Ryberg   Vice Ordf 
Benny Stenlund  Klubbmästare 

Bertil Ström 
Jan Andersson  Suppleant 
Lars Åke Stenlund 

Mikael Hilmersson 
Tomas Carlsson 
Peter Borg 
Rolf Gunnarsson  Suppleant 
Roland Lundgren 

Inge Andersson  Lokalvärd 
Ingmar Olsson  Lokalvärd 
Åke Almkvist 
Carl-O Andersson 

 
Närvarande gäster: 

Mikael Johansson 
PeGe Larsson 
Leif Svensson 

 
Totalt 19 närvarande 

 
Distribution: Via mail  i mån av tillgång till aktuella E-postadresser. 

 
 

 

Sammanfattning 
 

Kvällens inledande snackis blev huruvida vår hedersvärda ordförande skall lyckas certifiera 
sig som högtflygande krögare. Efter moget övervägande befanns frånvaron skälig under 

förutsättning att vi därmed får en privatpilot till Oktoberfest i München.  

 
Kvällen fortsatte i en superb anda under brutal klubbföring av ”deputy chairman” Bengt. 

Fantastsiska snacks serverades till 3 toppnoterade provningsöl med final kring en fantastiskt 
god saffran-soppa utan saffran.  

I dunklet brukades enstaka mobil telefoner som ”lampa” för att läsa öletiketter och kanske 

även för en och annan slagning på Google, för att utforska en och annan viktig öl-fråga. 

Detta djupt oartiga beteende upprörde vår klubbmästare till den grad att det nyss 

avslutade månadsmötet åter öppnades, för att utdela en surdeg, tusan vet till vem, kanske 
alla och envar. Mötets ordförande, som kände att kommande ölkonsumtion äventyrades, 

utdelade en generell surdeg med hot om det ena och det andra och stängde åter mötet för 

att helt prioritera den stundande ölpresentationen. 
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     Månadsmöte: 
 

1. 

Baren öppnade 
Men korven lyste med sin frånvaro… i alla fall ”Bullens” 
 

2. 
Vice Ordf. Bengt Rydberg intog högsätet och öppnade mötet samt hälsade oss välkomna. 

Då ständige sekretären Harry ”krank gewesen war” intog långväga Peter Duvel Borg 
sekreterarstolen. En ny gäst presenterade sig vid namn Leif Svensson, tro det eller ej, men 

han var intresserad av öl  och därmed högst välkommen. 

 
3. 
Föregående protokoll skulle genomläsas varvid en okontrollerad diskussion utbröt om 
huruvida sådant protokoll överhuvudtaget existerade. Lagom när mötet enats om att Lars 
Nilsson nog utsågs till protokollförare på årsmötets, dyker nämnda herr Nilsson upp från 
ingenstans med en bunt osorterade papper under armen. Efter den muntra oreda som 
uppstod, justerades och genomlästes, protokollsutskrifter från både årsmöte som 
månadsmöte i februari.  
 

4. 
Månadens ölnyheter 
provsmakning och betygsättning av 3 olika flaskor orkestrerades av Ingmar Olsson 

Andra och tredje avsmakningen genomfördes dock efter mötets avslutande 
 
Avsmakning nr 1 ackompanjerades av 2 st korvsorter från Lyresta.  
4.1  Mikkeller Ljus Lager   4,6 %  Betyg: 6,17   19.90 kr   Nr 1246 
En Dansk Lager bryggd brygd på De Proef Brouwerij i Belgien, 
Amerikansk Humle ger namnet American dream 

En ovanligt IPA liknande Lager gav genomgående höga poäng 

Flera 8:a poängare.  

   

Avsmakning nr 2 ackompanjerades av Gouda ost med dijon och örtkryddor. 

4.2  Nebuchadnezzar  IPA   8,5 %   29.90 kr    Betyg: 6,63   Nr 1231 
Omnipollo bryggd på De Proef Brouwerij i Belgien 
En fantastisk beska som höjdes till skyarna även om några muppare 
försökte sänka resultatet med oanständiga 4:a poängare 
Inte mindre än åtta st 8:a poängare noterades 
 

Tyvärr avvek undertecknad innan tredje ölen avsmakades 
Avsmakning nr 3 ackompanjerades av xx att kompletteras 

4.3  att kompletteras  

 
5. 
Ölkunskap 
Ordföranden deklarerade efter enhälligt samtycke att ölkunskapen skulle inhämtas 
i anslutning till den ambitiösa ölprovningen av nyheter. 
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6. 
Aktuell dartstatus ansågs inaktuell tills nya pilar kastats och bordlades i avvaktan på nya 
resultat. Avvikande åsikter får tas upp med tävlingsledaren som i och för sig lagts i malpåse på 
senaste årsmöte. En sann ”moment 22” situation med andra ord. 
 
7. 
Kommande möte 
Lokalvärdar fastsälldes enligt tidigare plan - Douglas och Åke lovar grävling-gulasch 

 
8. 
Surdegar och andra påhopp  
Mötesdeltagarna visade sitt tydliga missnöje över att det saknas surdegar.  
Grogrund för kamratlig pennalism och sarkasm undermineras utan ett försvarligt register 
med surdegar som dessutom skulle kunna rendera indulgens i utbyte mot lämpliga fri-öl.  
 
Snabbt beslutades det att Tomas Stenbergs bristande närvaro och totala ignorans avseende 
föreningens projekt ”kalender-öl-pojkar” skall rendera en surdeg. 
 
Rosor utdelades till lokalvärdarna för det smakfulla tilltaget med snacks och munsbitar som 
serverades med provölen. 
 
9. 

Projektredovisning 
Douglas rapporterar att kalsongprojektet ”Med Lem” avsett för medlemmar är på gång. 
 

Deltagande i Öltävling/Mässa i Linköping (april) diskuterades, men planerna på att delta med 
tävlingsdryck föll på sin egen orimlighet då ingen öl var bryggd och tiden var kort. 
Långe Thomas vill bevista mässan, intresserade att utgöra ressällskap kontaktar Thomas.  
 
Beslöts att genomföra ett klubbmästerskap i ölbryggning.  
Ansvariga är Thomas, Mikael, Ingmar och PeGe, nästa steg en tidplan. 
 
Beslöts att slutföra kalenderprojektet senast till jubileumet. Ansvarig Douglas. 
 
10. 

Övriga frågor 
Deltagarna uppmanades att fundera på lämpliga reseprojekt till nästa möte 
 
11. 
Mötets avslutande 
Mötet avslutades två gånger. (ref inledande beskrivning) 
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12. 
Kvällens mat tystade munnen. 
Fantastisk soppa med tillbehör. Typisk saffransoppa uttryckte någon mindre begåvad 
deltagare. Inge j..a saffran i den här säger kocken Inge Andersson. JaJa något gult var’e 
gurkmeja sa någon … men gurka är ju grön…  Sk..t samma mycket gott var det. 
 

*** 

Renskrivet på ett sunkigt hotell I Fjollträsk 
11 mars 2014 

Peter ”Duvel” Borg 

 

”Alkohol kan vara människans värsta fiende, men Bibeln säger ju att man ska älska sin fiende” 
 
 
 


